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W tym numerze przygotowaliśmy 

sprawozdanie z tegorocznej 

studniówki, artykuł na temat 

niespotykanego pokazu mody, jak i 

skomentowaliśmy nasze nowe lustra w 

szkole.  Ponad to czekają na was 

nowinki polityczne orz kulturalne 

uniesienia. Poruszony został również 

temat ferii oraz walentynek. Życzymy 

przyjemnej lektury. 

 

 

  



STUDNIÓWKA 2015 

 

Dnia 31.01.2015 nadszedł dzień, na który uczniowie Żagańskiego Ogólniaka czekali 

z utęsknieniem. Jedni planowali ten dzień już od bardzo dawna, inni… kilka dni  lub 

tygodni przed nim zaczęli swoje przygotowania. O czym 

mowa? Oczywiście o Studniówce !  

Pięknie ubrane, już, jakby nie było, kobiety… 

 i wystrojeni odświętnie mężczyźni.  

A to wszystko w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu 

Kultury. 

Tradycyjnie, bal otworzył pokaz  polskiego tańca  

„Polonez”  

wykonanego przez uczniów, w tym roku przystępujących 

do matury oraz ich partnerów.  

Pierwsze pary odpowiednio reprezentowali: 

Malwina Wróblewska i Maciej Marciniak z klasy IIIC,  

oraz Kamila Rogowska  z kasy IIIB i Marcin Jopkiewicz z 

klasy IIID.  

 

                                                                                                   

 

 

                                    
Malwina i Maciej 



Następnie, po wzruszającej dla wszystkich ,zarówno rodziców jak i uczniów, chwili 

„Poloneza”, reprezentacja uczniowska przystąpiła do złożenia podziękowań rodzicom 

oraz nauczycielom i dyrekcji szkoły. Dodatkowo wszystkich zgromadzonych powitał  i 

przy tym dokonał oficjalnego otwarcia imprezy, dyrektor naszego liceum, pan 

Mieczysław Śmieszek.  

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po oficjalnej części uczniowie usiedli do posiłku, a później wspólnie świętowali 

tańcząc i bawiąc się przy muzyce serwowanej przez obecnych na Studniówce DJ’ów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinga Stróż i Dawid Siepietowski reprezentujący uczniów 

Jednym z 

kulminacyjnych 

punktów imprezy 

był występ 

przygotowany 

przez uczniów, 

skecz kabaretowy, 

oraz coś, co zrobiło 

prawdziwą furorę : 

Taniec 

Studniówkowej 

Drużyny Zorby :D 

  

 



 

Zabawa trwała bardzo długo, bo aż do godziny czwartej nad ranem. Do końca 

dotrwali niemalże wszyscy i nadal, kiedy wiadomo było, że to już koniec tej cudownej 

nocy, nie chciało się stamtąd odchodzić :D 

 

Anja  

 

 

 

Dzień zakochanych. 

 Mówi się, że jak kochać, to 

codziennie. Walentynki nie mogą być 

jedynym dniem kiedy panowie przynoszą 

swej ukochanej kwiaty, a te stroją się dla 

nich, by spędzić wspólnie trochę czasu. A 

jednak dzień 14 lutego ma w sobie 

specjalną aurę. Coś, co sprawia, że miłość 

można prawie dotknąć w powietrzu.  

 W sklepach roi się od serduszek, 

czerwieni i motywów Amora. Na 

wystawach w kwiaciarniach piętrzą się 

róże. Na ladach w cukierniach wdzięcznie 

zerkają na nas pączki w kształcie serc 

oraz walentynkowe lizaczki. Nie 

zapominajmy o kartkach walentynkowych, 

które możemy wysłać naszej cichej 

sympatii. Każda dziewczyna, która 

znalazła już swego wybrańca, czeka na 

ten dzień z utęsknieniem. Chłopcy również 

chcą pokazać się z jak najlepszej strony. 

Jest to dzień idealny. Bez kłótni, 

sprzeczek. Tylko miłość, słodycz i fakt, że 

ma się tę drugą osobę przy sobie. 

Oczywiście, to jest piękne. Ale czy nie 

powinno być tak na co dzień? 

 Walentynki zdecydowanie są 

świętem komercyjnym. Duże firmy chcą 

zarobić na kwiatkach, balonikach i innych 

prezentach. Może czasami coś takiego 

jest nam potrzebne? W codziennej, szarej 

rzeczywistości, gdzie pożera nas rutyna, 

ten jeden dzień pełen romantyczności jest 

zbawieniem. Pozwala nam odpocząć i 

ponownie zauważyć coś niezwykłego w 

drugiej osobie. 

  Tym, którzy uważają, że walentynki 

faktycznie powinny być tylko raz w roku, 

życzę abyście zapamiętali ten dzień, co 

najmniej, do kolejnego dnia zakochanych. 

A całej reszcie, aby codziennie celebrowali 

swe uczucia tak, jak 14 lutego.  

 

Agata Barańska 

 

 

 

 



„Znów w odbiciu widzę całkiem obcą twarz... 

Lustro odpowiedź zna, gdzie jest to drugie "JA" 

Niechaj ono zdradzi to, radę niech już da... 

Którą drogą odejść stąd, która z nich jest zła...?” 

    ~Mulan - Lustro  

 

 

Dzięki lustrom możemy dojrzeć wiele rzeczy... również to, że włosy nam się nie ułożyły. 

Teraz można być spokojnym, odkąd pojawiło się ich więcej w naszej szkole. Była to reakcja 

dyrekcji na mój pierwszy artykuł „Lustrzane odbicie”, w którym wspomniałam o tym, jak 

ciężko bywało nam, dziewczynom, funkcjonować w czasie przerw. Kolejki zmierzające w 

jednym kierunku zostały rozładowane. Ich zasługą są również niezliczone zdjęcia wrzucane 

przez uczniów naszej szkoły na np. Facebook'a, instagram'a czy snapchat'a. Sprawia to, że 

pojawia się więcej uśmiechów oraz przerwy są spokojniejsze, jeżeli mówimy o wyglądzie.  

Tekst ten powstał, aby podziękować 

dyrektorowi, Panu Śmieszkowi, za 

odpowiedź na mój artykuł. 

 

 

 

Klaudia Hodowana 

 

 

  



 

Społecznie 

Błysk fleszy. Piękne modelki. Doskonałe figury. Radość. Niesamowite kreacje. Kolory. 

Awangarda. To wszystko mamy w głowie wyobrażając sobie pokaz mody. Myślimy o 

wybiegu, przed oczami staje nam obraz pięknej, chudej modelki w dopasowanej sukni z 

masą falbanek, tiulu czy koronki. Ludzie, którzy przychodzą oglądać pokazy czekają na 

piękno, ekstrawagancję i złudny idealizm modelek. Na większości pokazów właśnie to 

otrzymują, ale są też takie sytuacje, które łamią wszelkie schematy i zaskakują odbiorcę. 

Zaskakują w taki sposób, że nie sposób nawet poruszyć nogą, bojąc się o zepsucie 

atmosfery, tego niesamowitego klimatu, który w tej chwili ma miejsce. 

Jednym z takich pokazów jest szokujący i niekonwencjonalny pokaz, który odbył się w 

ramach Mozambic Fashion Street. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest agencja 

reklamowa DDB.  

Krzyki, czerwone i niebieskie światła, już od samego początku nadają nutę grozy całemu 

wydarzeniu. Wbrew pozorom, na tym wybiegu nikt nie zwrócił uwagi na ubiór modelek. 

Ludzie widzieli tylko liczne siniaki i zadrapania na ich ciałach oraz przerażenie wymalowane 

na ich twarzach. Ich wygląd nie był dziełem sztabu stylistów i znanych projektantów, a 

członków ich rodzin.  

Szok, prawda? Kto by pomyślał, że wydarzenie mające na celu gloryfikowanie piękna i 

cudownych strojów, zwróci uwagę na coś ważnego. Wątpię, żeby ktoś na to wpadł, zresztą, 

widać to w oczach ludzi siedzących na widowni. Nieliczni robili zdjęcia, większość była tak 

wbita w siedzenie, że znieruchomieli, nie mogli nawet przeanalizować tego, co się działo. 

Takie akcje są niesamowicie potrzebne. To, że o czymś się nie mówi wcale nie oznacza, że 

problem wymarł. To, że  problem przemocy w rodzinie, czy tej na tle seksualnym, nie jest 

poruszany zbyt często nie oznacza, że to się nie dzieje. Pokaz mody ze specyficznymi 

kreacjami modelek pokazał, ofiarom przemocy, że nie są same. Można działać, nie warto się 

dusić.  

 

 

*Zrzuty z filmiku dostępnego w sieci, który zresztą polecam obejrzeć. Warty uwagi. 

 

Viltis 

 

  



Ferie :) 
Myślę, że  każdy z nas z utęsknieniem czeka na dłuższe wolne- ferie. Po świętach myślałam: 

,,Ahh, jeszcze tyle czasu do ferii..''. Zdałam sobie sprawę, że tak to szybko zleciało, że nawet 

nie zdążyłam się obejrzeć. Dwa tygodnie to wystarczająco dużo na odpoczynek. Oczywiście 

ten wolny okres mógłby być dłuższy, nikt by nie narzekał. W czasie tych cudownych dni 

wolnych od szkoły możemy robić wiele rzeczy. Spotkać się z przyjaciółmi, wyjechać gdzieś 

np. na narty, albo najzwyczajniej położyć sie do łóżka z ulubioną książką i kakaem. Ferie to 

doskonały czas na oderwanie się od obowiązków. Musimy wiedzieć jednak, że nie ma co za 

bardzo się przyzwyczajać, ponieważ ferie miną tak samo szybko, jak weekend. Jednak nie 

załamujmy się! Ferie coraz bliżej!!  :)) 

 

                                                               Paulina Pieczarka  

 

  



Wielodźwięczne ZOO Agnieszki Osieckiej 

Myślę, że żadnemu człowiekowi, a już 

zwłaszcza Polakowi, Agnieszki Osieckiej 

przedstawiać nie trzeba. Nie każdy musi 

wiedzieć, jak ta artystka wygląda, jednak 

większość z nas kojarzy takie znane frazy 

jak „Niech żyje bal, a to życie to bal jest 

nad bale”, „Dziś prawdziwych cyganów już 

nie ma…” czy chociaż by „A ja wolę moją 

mamę, co ma włosy jak atrament”. W 

zasadzie nie wygląda, a wyglądała, gdyż 

Agnieszka Osiecka odeszła od nas w 

1997r. Osiemnaście lat minęło od kiedy 

zmarła największa polska poetka i chyba 

najbardziej zasłużona autorka polskich 

piosenek. Napisała ich ponad dwa tysiące. 

Jej słowa niosą się pieśnią na ustach wielu 

pokoleń. Sama miała okazję się o tym 

przekonać, gdy na Stadionie 

Dziesięciolecia podczas uroczystości 

dożynkowych przebój z serialu „Czterej 

pancerni i pies”, który przecież wyszedł 

spod jej pióra, odsłuchało i wyśpiewało pół 

miliona ludzi. O tej kobiecie krąży masa 

anegdot, których nie sposób zawrzeć w 

jednym krótkim artykule. Znana ze swej 

kochliwej natury, wiecznie gdzieś 

pędząca, kochająca podróże i pieniądze, 

dzięki którym mogła realizować swoje 

cele, traktowała swoje życie jako materiał 

do pisania. Przelewała swoje emocje i 

uczucia na papier, by odbiorcy mogli 

utożsamić się z, jakże, trafnymi 

spostrzeżeniami. Osobiście jest to dla 

mnie kobieta – zagadka, której nikt do 

końca nie poznał. Podejrzewam, że nawet 

ona sama nie zdołała siebie całkowicie 

odszyfrować. Postać kontrowersyjna, 

awangardowa, intrygująca. Prawdziwa 

artystyczna dusza. 

Gdy dowiedziałam się, że Katarzyna 

Groniec (kolejna moja ulubiona artystka) 

wyruszyła w trasę koncertową z 

piosenkami Osieckiej (które według mnie 

interpretuje fenomenalnie) nie wahałam 

się ani przez moment. Zarezerwowałam 

bilet i dwudziestego trzeciego stycznia 

byłam w drodze do Szprotawskiego Domu 

Kultury na kolejny koncert trasy 

zatytułowanej ZOO. Przeczuwałam, że się 

nie zawiodę. I rzeczywiście tak było. 

Katarzyna Groniec była punktualna i 

perfekcyjnie przygotowana zarówno 

wokalnie, jak i wizualnie. Wraz z zespołem 

przedstawiła fantastyczne widowisko 

pełne różnorodnych rytmów oraz 

wizualizacji wyświetlanej na specjalnym 

ekranie z tyłu sceny. Przede wszystkim, 

trasa ta ma na celu ukazanie tych mniej 

znanych piosenek Agnieszki Osieckiej. 

Pani Groniec w jednym z wywiadów sama 

przyznała, że podczas planowania setlisty 

poznała wiele nowych tekstów. 

Oczywiście, te znane utwory, można 

usłyszeć również na koncertach. Należą 

do nich między innymi „Uciekaj moje 

serce”, „Wielka woda” czy „Ja nie chcę 

spać”. Wykonane, jednak, w nieco innych 

aranżacjach, niż w tych najbardziej 

popularnych wersjach. Do unikatowych 

utworów, których na co dzień nie 

uświadczymy na koncertach, są bardzo 

teatralne piosenki, jak na przykład: „Dance 

Macabre”, „ZOO” czy „Parademarsz”. Po 

zakończeniu spektaklu możliwe było 

spotkanie i wymiana paru zdań z artystką, 

a także upamiętnienie tej chwili na 

fotografii. 

I wydawać by się mogło, że słabych 

punktów ten koncert nie miał. Wspaniały 

kontakt z publicznością, cudowny 

warsztat, oryginalne wykonanie piosenek i 

zaangażowanie, którego mogłaby się 

uczyć niejedna obecna „gwiazda”. Jednak 

jedynym minusem był… czas. Nie na 

darmo mówi się, że gdy ofiaruję się komuś 

palec, ten zaraz wyrywa się po całą rękę, 

bądź apetyt rośnie w miarę jedzenia… 

Ach, chętnie przeżyłoby się to raz jeszcze.

Jul 



 

  



 

Porozumienie rządu z górnikami 

 

-Uchroniliśmy Kompanię Węglową przed straszną rzeczą: przed upadłością – powiedziała 
Ewa Kopacz podczas konferencji prasowej po podpisaniu porozumienia między rządem a 
protestującymi górnikami. – Było to możliwe tylko dlatego, że od początku zarówno jedna, jak 
i druga strona wierzyła, że to, co się znajdzie w porozumieniu, będzie służyło ochronie miejsc 
pracy i dobrej przyszłości 
górnictwa – zaznaczyła 
Kopacz. 

W związku z 
podpisaniem 
porozumienia strajkujący 
pod ziemią górnicy po 
dziesięciu dniach 
wyjechali na 
powierzchnię. 

Premier zaznaczyła, że 
„dzięki determinacji z 
obu stron możemy 
oznajmić ponad 47 
tysiącom górników z 
Kompanii Węglowej, że 
ten czas niespokojny się 
skończył i będą mogli 
już spokojnie oglądać 
skoki narciarskie”. 

 

 

 



My 

 

Chłód... Czuję go w każdej kości, 

Przeraźliwe zimno lęków, 

Choć jest ciepło. 

Coś nie daje mi zapomnieć... 

 
Umysł pełny: 

Życie, Ja, Ty... My-wszystko. 

Pustka 

 
Żyję 

 
Nie, ja wcale nie śpię, 

Rzeczywistość lunatyka 

Czas ucieka przez palce 

 
Płaczę 

 
Choć milczę 

We łzach odbicie Twoje 

Nie ma łez... 

Nie ma "nas" 

Nie ma nic  
 

 

Lidia Szczepańska  
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